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1 	ВЪВЕДЕНИЕ

Скъпи приятели, благодарим Ви, че избрахте нашите продукти!

продукт, който отговаря на международните стандарти.

Използвайки инфрачервена технология, инфрачервеният термоме-

топлината, генерирана от тъпанчетата на ушите и околните тъкани 
или повърхността на кожата на челото и околните тъкани. Инова-
тивната инфрачервена сензорна технология осигурява измерване 
на температурата за една секунда. Това устройство е подходящо за 
хора от всички възрасти.

Термометърът може да се използва и за измерване на температу-
рата на околната среда.

 Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да из-
ползвате устройството.
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Инфрачервеният термометър AGU IHE3 е съвременен висококачествен 

тър AGU IHE3 измерва температурата за секунда чрез измерване на 



2 	СПИСЪК	СЪС	СИМВОЛИ
Символи   Значение

 СЕ маркировка с идентификационен номер на нотифицира-
щия орган.

 Това означава съответствие с европейската директива за 
медицинските изделия 93/42/ЕИО

 Продуктът отговаря на основните изисквания на  
TR CU 020/2011 „Електромагнитна съвместимост на техни-
ческите средства“

 WEEE (Директива за електрическо и електронно оборудване 
за отпадъци). Символът върху продукта или неговата опа-
ковка означава, че този продукт не попада в категорията 
на битовите отпадъци. За да се избегнат възможни щети за 
околната среда и човешкото здраве, отделете тези отпадъ-
ци от други и ги изхвърлете в съответствие с приетите стан-
дарти.

 Класификация на устройството тип BF.

 Степен на защита от проникване. 
 Първа цифра (защита срещу проникване на твърди чужди 

тела):
 2 - защита срещу проникване на твърди предмети с размер 

над 12 mm; пръсти или други предмети с максимална дъл-
жина 80 мм или твърди предмети.

 Втора цифра (защита срещу проникване на чужди течности):
 2 - Втора цифра (защита срещу проникване на чужди теч-

ности): защита срещу вертикално падащи водни капки и 
предмети, когато корпусът е наклонен до 15 ° (оборудването 
трябва да бъде в нормалното си положение).

       Предупреждение/Внимание

 Консултирайте се с ръководството за потребителя преди 
употреба. 

 Упълномощен представител в Европейския съюз.

  Производител.
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3 	ОБХВАТ	НА	ПРИЛОЖЕНИЕ
Инфрачервеният термометър AGU IHE3 е предназначен за измер-
ване на телесната температура в областта на челото и във външ-
ния ушен канал в домашната среда. Не използвайте устройството 
за цели, различни от предвидените. Този термометър може да се 
използва за деца и възрастни.

4 	ОКОМПЛЕКТОВКА

1. Инфрачервен термометър AGU IHE3 - 1 бр.
2. Батерия CR 2032 - 1 бр.
3. Калъф за съхранение - 1 бр.
4. Ръководство за потребителя - 1 бр.
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5 	ОСНОВНИ	СПЕЦИФИКАЦИИ
Спецификации

Тип Инфрачервен термометър

Модел AGU IHE3

Захранване 3 V CR 2032

Температурен 
диапазон

Обхват на измерване:
човешко тяло: 34°C ~ 43°C (93,2°F ~ 109,4°F)

Точност на 
измерване

Лабораторна точност:
± 0.2°С (34°С ~ 43°С) /  
от -0.4°F (93.2°F ~ 109.4°F)
Точност на калибриране:
± 0.2°С (35°С ~ 42°С) / от -0°С (95°F ~ 
107.6°F); извън обхвата: ± 0.3°C / ± 0.5°F
Измерване на температурата във 
външния ушен канал:
± 0.2°С (34.0°С ~ 43.0°С) /  
от 0.4°F (93.2°F ~ 109.4°F)
Измерване на температурата в областта 
на челото:
± 0.2°С (34.0°С ~ 43.0°С) /  
от 0.4°F (93.2°F ~ 109.4°F)

Размери
(ДхШхВ), мм

125x35x34

Тегло, гр ~53

Материал на корпуса ABS пластмаса

Време за измерване Около 1 секунда

Дисплей Дисплей с течни кристали, 4 цифри със 
специални икони и цветен дисплей

Автоматично 
изключване

След 1 минута

Условия за транспорт От –10°С до + 40°С с относителна 
влажност до 75%

Условия за 
съхранение

От + 10°С до + 30°С с относителна 
влажност до 65%
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Тип Инфрачервен термометър

Условия на работа 15°C ~ 35°C (59°F ~ 95°F) с относителна 
влажност до 15–95%

Памет 10 предходни измервания на 
температурата

6 	ОПИСАНИЕ	НА	ПРОДУКТА
Инфрачервеният термометър AGU IHE3 е предназначен за измер-
ване 

Чело / капачка

Винт

Инфрачервен сензор

Бутон за 
захранване 
и измерване

 
 

Бутон за настройка на времето
(извадете капака на батерията)

 

Капак на 
отделението 
за батерията

ЛСД дисплей

Бутон за памет
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КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ И ДИСПЛЕЙ

Скала по Целзий

Скала по Фаренхайт

Сканиране в процес 
на изпълнение
Символ на паметта 
и набори от записи

Предупреждение 
за изтощена батерия

 Символ за измерване 
на температурата 

на челото

Символ
 за часовник

Стойност
 на температурата

Символ за
 измерване

 на температурата
 в ухото

7 	ИНСТРУКЦИИ	ЗА	БЕЗОПАСНА	РАБОТА
В ранните стадии на заболяването с бързо покачване на температу-
рата до високи стойности може да се наблюдава ефектът на «бяла-
та хипертермия» - състояние, което може да се характеризира със 
свиване на съда, когато кожата стане бледа и остава студена.
В такива случаи не трябва да се извършват температурни измерва-
ния в областта на челото, защото температурата на кожата ще бъде 
ниска. В ТОЗИ СЛУЧАЙ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗМЕРИ ТЕМПЕРАТУРАТА 

       Внимание
  Температурата на околната среда в апартамента може да се 

различава в различните стаи. Преди измерване на температу-
рата, потребителят и термометърът трябва да останат в една 
стая (помещения) с постоянни условия на околната среда за 
най-малко 30 минути.

  Преди да започнете измерването, моля, отстранете всякакви 
замърсявания, коса или пот от измервателната зона.

  Не измервайте температурата по време на или веднага след 
кърмене.

  Потребителят не трябва да приема храна, напитки или да пра-
ви физически упражнения непосредствено преди или по вре-
ме на измерването на температурата.

  Не дръжте термометъра в джоба преди да го използвате, тъй 
като той може да се затопли.

  Всеки път преди започване на измерването се уверете, че ле-
щата на измервателния сензор не е замърсен. В случай на за-
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ВЪВ ВЪНШНИЯ УШЕН КАНАЛ.



мърсяване почистете лещата на измервателния сензор, изча-
кайте поне няколко минути преди по-нататъшни измервания, 
за да се гарантира началната работна температура.

Когато използвате този продукт, моля, спазвайте инструкциите, из-
броени по-долу. Неспазването на тези инструкции може да причини 
нараняване или да повлияе на точността на измерването:
  не ремонтирайте и не ремоделирайте термометъра;
  избягвайте замърсяването на лещата на инфрачервения сен-

зор, тъй като това може да доведе до неправилно отчитане;
  избягвайте пряк контакт на лещата с пръсти;
  не излагайте термометъра на екстремни температури, много 

висока влажност или пряка слънчева светлина;
  избягвайте силен удар или изпускане на устройството;
  избягвайте измерването на температурата в рамките на 30 

  изхвърляйте празните батерии на подходящи места за съби-
ране съгласно националните или местни разпоредби;

  не е препоръчително да разглобявате термометъра;
  използвайте термометъра само по предназначение.

8 	ПОДГОТОВКА	ЗА	РАБОТА
Извадете устройството от опаковката. Проверете нивото на заряд 
на батерията.
Когато батерията се изтощи, се появява символът за предупрежде-
ние за батерията ( ). Все още е възможно да се измерва темпе-
ратура.

Когато символът на батерията мига и на дисплея се по-
явява «Lo», батерията трябва да се смени. Ако батери-

томатично.
       ЗАБЕЛЕЖКА

 Препоръчително е да извадите батериите, ако термометъ-
рът не се използва за продължителен период от време.

 Пазете батерията далеч от деца, не излагайте на топлина.
 Батериите трябва да се изхвърлят в съответствие с местната   

екологична и институционална политика.
 Не използвайте акумулаторни батерии.
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минути след тренировка, къпане или връщане от престой навън;

ята е напълно изтощена, термометърът ще се изключи ав-



СМЯНА НА БАТЕРИЯТА

на устройството.
2. Извадете използваната батерия.
3. Сменете с литиева 3 V CR2032 батерия. По-голямата част от ба-

терията трябва да бъде обърната нагоре. Трябва да виждате зна-
ка «+», когато батерията е инсталирана.

4. Плъзнете капака обратно и затегнете винта с отвертка.
 Устройството е готово за употреба.

 Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с прило-
жимите законови разпоредби. Никога не изхвърляйте батери-
ите в обичайните битови отпадъци.

9 	ПРИНЦИП	И	ПРОЦЕДУРА	НА	РАБОТА

ИЗМЕРВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА НА ТЯЛОТО В УХОТО

       Внимание
  Някои хора получават различни показания в лявото и дясното 

вайте температурата на човека в едно и също ухо.
  Измерването не трябва да се извършва в ухо, което е засег-

нато от възпалителни заболявания, след евентуални увреж-
дания на ушите или по време на периода на загряване. Във 
всички тези случаи се консултирайте с Вашия лекар.

  Ако лежите на едно ухо за известно време, температурата 
леко се повишава. Изчакайте малко или измерете в другото 
ухо.
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1.  Развийте с отверка гнездото на батерията, плъзнете капака на гърба 

Имайте  предвид,  че поне 30 минути преди измерването 
и термометърът, и пациентът трябва да са в стаята, в която ще се прави 
то, за да няма отклонения. 

ухо. За да регистрирате температурните промени, винаги измер-



  Натрупването на ушна кал върху сензора може да повлияе на 
точността на измерване и да доведе до разпространение на 
инфекция сред потребителите на термометъра.

За всяко измерване е изключително важно да спазвате правила-
та за хигиена и да държите сензора чист. За да почистите сензора, 
следвайте инструкциите в раздел 10 «Почистване». Всеки път пре-
ди започване на измерването се уверете, че лещата на измервател-
ния датчик не е замърсена.
  След почистване на лещата на измервателния датчик с раз-

твор на дезинфектант, изчакайте поне няколко минути преди 
по-нататъшни измервания, за да се гарантира началната ра-
ботна температура.

Термометърът измерва температурата, като измерва инфрачерве-
ната топлина, генерирана от тъпанчето на ухото и околните тъкани. 
Измерването на температурата трябва да се извърши чрез поста-
вяне на върха във външния ушен канал над тъпанчето на ухото, а не 
върху повърхността на близките анатомични зони. Ако не го напра-

Измерването на телесната температура във външния ушен канал 
осигурява точни показания, дължащи се на същата температура на 
кръвта, която тече към тъпанчето на ухото и центъра за регулиране 
на температурата на мозъка - хипоталамуса. Следователно, проме-
ните в телесната температура се регистрират по-бързо и по-точно 
във външния ушен канал, отколкото във всяка друга област на тя-
лото.
1. Свалете предния капак.

2. Натиснете бутона за Захранване / Из-
мерване, за да включите устройството. 
След успешно самостоятелно тестване, 
устройството издава звуков сигнал.

3. В момента на включване всички икони 
се показват на дисплея, след което тер-
мометърът превключва на предишния 
режим на измерване (цифрова и свет-
линна индикация) и устройството е го-
тово за работа.
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вите, това може да доведе до завишени отчитания.



4. Тъй като ушният канал е леко извит, трябва 
да дръпнете ухото малко нагоре и назад, пре-
ди да поставите върха на сензора. Това е ва-
жно, за да може върхът на сензора да бъде 
насочен директно към тъпанчето на ухото.
5. Поставете внимателно върха на сондата в 
ушния канал. Натиснете бутона за Захранва-
не / Измерване.

6. Краят на времето за измерване се сигнализира със звуков сиг-
нал и измерената стойност се появява на дисплея.

7. Прочетете записаната температура от LCD дисплея. Подсветка-

 ЗАБЕЛЕЖКА
≥37.5°C: червена подсветка.

повече, червена светлина ще светне за 5 секунди.
<37.5°С: зелена подсветка.
Ако измерването на температурата е под 37,5°C, зелена свет-
лина ще светне за 5 секунди.

8. Термометърът автоматично ще се изключи след 1 минута, след 
като спрете да го използвате.

ИЗМЕРВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА НА ТЯЛОТО В ЗОНАТА НА ЧЕЛОТО
1. Капачката трябва да бъде поставена на върха на сондата.

2. Натиснете бутона за Захранване / Измерване. 
След успешно самостоятелно тестване, ус-
тройството издава звуков сигнал.

3. В момента на включване всички икони се по-
казват на дисплея, след което термометърът 
превключва на предишния режим на измерва-
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та показва червено за висока температура или зелено за нормална 
температура.

Ако резултатът от измерването на температурата е 37,5°C или 



не (цифрова и светлинна индикация) и устройството е готово за 
работа.

 

4. Докоснете сондата внимателно върху 
кожата на горната дясна част на дясната 
вежда или горната лява част на лявата 
вежда. Ако областта на кожата е покрита 
с коса, пот или мръсотия, моля, отстра-
нете предварително препятствието, за 
да подобрите точността на измерване.

5. Натиснете бутона Захранване / Измерване и задръжте сондата 
на мястото, описано по-горе. Ще чуете звуков сигнал и темпера-
турата ще се покаже на екрана.

6. Прочетете записаната температура от LCD дисплея. Подсветката 

 ЗАБЕЛЕЖКА
≥37.5°C: червена подсветка.
Ако резултатът от измерването на температурата е 37,5°C или 
повече, червена светлина ще светне за 5 секунди.
<37.5°С: зелена подсветка.
Ако измерването на температурата е под 37,5°C, зелена свет-
лина ще светне за 5 секунди.

7. Термометърът автоматично ще се изключи след 1 минута, след 
като спрете да го използвате.

ПРЕВКЛЮЧВАНЕ МЕЖДУ ЦЕЛЗИЙ (°С) ИЛИ ГРАДУСИ ПО ФАРЕН-
ХАЙТ (°F)

Този термометър може да показ-
ва резултат в градуси по Целзий 
(°C) или градуси по Фаренхайт 
(°F). 
Когато устройството е включено, 
едновременно натиснете бутона 
за захранване и бутон Памет, за 
да превключите между °C и °F.

13

показва червено за висока или зелено за нормална температура.



НАСТРОЙКА НА ВРЕМЕТО
При първото използване на този термометър или при повторното 
поставяне на батерията може първо да настроите часовника. След 
това автоматично ще се активира функцията за измерване на окол-
ната температура.
1. Отворете капака на батерията, включете устройството и на-

тиснете бутона за настройка на времето.

2 Когато цифрите на часа мигат, 
натиснете върху бутона Захран-
ване / Измерване, за да настрои-
те правилния час.

3 Натиснете отново бутона Настройка на времето, за да 
влезете в настройка на минути.

4 Когато минутите мигат, кликнете 
върху бутона Захранване / Измер-
ване, за да настроите правилните 
минути.

5 Натиснете бутона за настройка на вре-
мето отново, за да прекратите настройка-
та.

Когато функцията Време е активирана, ще се покаже иконата ( ).
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ЧАСОВНИК И ОКОЛНА ТЕМПЕРАТУРА
Има два режима на дисплея, когато се активира функцията часов-
ник: Часовник / Режим на околната температура.

След автоматично изключ-
ване, екранът показва вре-
мето и температурата по ал-
тернативен начин.

Забележка: използването на устройството като стаен термометър 
и часовник представлява непрекъснат процес на измерване, което 
значително намалява живота на батерията.

Ако потребителят не настрои времето при първото използване или 
повторно поставяне на батерията, няма да има дисплей или време 
и температура на околната среда.

ФУНКЦИЯ НА ПАМЕТТА

ги споделите с вашия лекар или обучен медицински специалист.
1. Натиснете бутона за памет. Първото показано показание е по-

следното измерване, съхранено в паметта.
2. Продължете да натискате бутона Memory (Памет), за да видите 

следващото предварително запаметено измерване.
3. Всяко ново измерване ще бъде записано и най-старата памет ще 

бъде изтрита, без да е необходимо да правите нищо.
Когато функцията Memory (Памет) е активирана, ще се покаже ико-
ната (  ).

10 	ПОЧИСТВАНЕ
 Внимание

  Не използвайте химически активни вещества за почистване 
на устройството.

Дезинфектанти могат да се използват в домашни условия.
Сензор на леща / измерване: в случай на замърсяване на лещата на 

сензора на инфрачервения термометър, 
показанията започват да се променят 

мерването (обикновено показанията са 
твърде ниски). За да елиминирате този 
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Можете да видите до 10 съхранени измервания в паметта, за да 

веднага,  когато  нещо възпрепятства из-



проблем, достатъчно е да избършете сензора с мека кърпа без вла-
синки (или памучен тампон), навлажнена с дезинфекционен раз-
твор. След това е необходимо да избършете лещата със суха, мека 
кърпа без влакна. След процедурата за почистване повърхността 
на лещата тя  трябва да бъде кристално чиста. Тъй като повърх-
ността на лещата се охлажда, когато дезинфекционният разтвор се 
изпари, термометърът трябва да се остави за няколко минути на 
стайна температура преди употреба след почистване.

Термометър: почистете с мека, суха кърпа. 
Не използвайте вода за изплакване на ус-
тройството.

11 	 ОТСТРАНЯВАНЕ	
	 НА	НЕИЗПРАВНОСТИ
Ако възникне проблем по време на работа, преди всичко вижте спи-
съка с възможните повреди, даден по-долу. 

Неизправност Описание на 
неизправността Коригиращи действия

   

Измерената 
температура е по-
висока  
от 43°C (109,4°F)

Работете с 
термометъра само 
между зададените 
температурни 
диапазони. Ако е 
необходимо, почистете 
върха на сензора. В 
случай на повтарящо 
се съобщение за 
грешка се свържете с 
вашия търговец или с 
Обслужване на клиенти

   

Измерената 
температура е по-ниска 
от 34°C (93,2°F)

   

Работната температура 
не е в диапазона  
15 ~ 35°C (59 ~ 95°F)

Работете с 
устройството само 
при температура на 
околната среда в 
рамките на посочените 
стойности
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12 	ИЗИСКВАНИЯ	 ЗА	 СЪХРАНЕНИЕ,	 ТРАНСПОРТИ-
РАНЕ	И	ЕКСПЛОАТАЦИЯ

 Уредът се транспортира в температурния диапазон от –10°С 
до + 40°С с относителна влажност до 75%.

 Устройството може да работи в температурния диапазон от 
+15°С до +35°С с относителна влажност до 15–95%.

 Устройството трябва да се съхранява в температурния диа-
пазон от +10°С до + 30°С с относителна влажност до 65%.

 Внимание
 След транспортиране или съхранение при ниски температури 

е необходимо устройството да се съхранява при стайна тем-
пература най-малко 2 часа преди включване.

13 	ИЗХВЪРЛЯНЕ
 Символът върху продукта или неговата опаковка означава, че 

този продукт не попада в категорията на битовите отпадъци.
  Правилното изхвърляне на устройството ще предотврати 

неблагоприятните ефекти върху околната среда и човешкото 
здраве.

 За да се защити околната среда, устройството не трябва да 
се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Изхвърлянето се 
извършва в съответствие с местните разпоредби.

 Устройството трябва да се изхвърли в съответствие с Дирек-
тива 2012/19 / ЕС ИУЕЕО (Излязлото от употреба електриче-
ско и електронно оборудване). 

Ако имате някакви въпроси, моля, свържете се с местната общест-
вена компания, отговорна за изхвърлянето на отпадъци.

14 	СЕРТИФИЦИРАНЕ
Този продукт отговаря на разпоредбите на Директивата на ЕС за 
медицинските изделия (93/42 / EEC). При проектирането и / или про-
изводството на продуктите се прилагат следните стандарти:

 ISO 80601-2-56
 Медицинско електрическо оборудване - Част 2–56: Специфич-

ни изисквания за основна безопасност и съществени характе-
ристики на клиничните термометри за измерване на телесна-
та температура;

17

  Не излагайте на рязка смяна в темературите - термичен шок.



 IEC / EN 60601-1
 Медицинско електрическо оборудване - Част 1: Общи изиск-

вания за безопасност;
 IEC / EN 60601-1-2

 Медицинско електрическо оборудване - Част 2: Стандарт за 
обезпечение: Електромагнитна съвместимост - Изисквания и 
изпитвания.

 група A1: Dcb = –0,01°C, LA = 0,18, σr = ± 0,08°C;
 група А2: Dcb = 0,06°C, LA = 0,22, σr = ± 0,08°C;
 група В: Dcb = –0,01°C, LA = 0,20, σr = ± 0,07°C;
 група С: Dcb = –0,01°C, LA = 0,18, σr = ± 0,07°C.

 Dcb - клинично отклонение, LA - граници на съгласие, σr - клинич-
на повторяемост.

ТАБЛИЦИ ЗА ЕЛЕКТРОМАГНИТНА СЪВМЕСТИМОСТ
Медицинското електрическо оборудване се нуждае от специални 
предпазни мерки по отношение на ЕМС и трябва да бъде инсталира-
но и пуснато в експлоатация съгласно информацията за ЕМС.
1 . Електромагнитни / радиочестотни смущения (EMC / RFI): показа-

нията могат да бъдат засегнати, ако уредът работи в рамките на 
електромагнитно поле с напрежение от около 3 волта на метър, 
но работата на уреда няма да бъде засегната трайно. Трябва да 
се внимава инфрачервеният термометър AGU IHE3 да се държи 
на разстояние най-малко 6 инча (около 15 см) от R / C предавате-
лите, за да се избегнат смущения от радиочестоти.

2. Избягвайте да държите инфрачервения термометър AGU IHE3 
твърде близо до обекти, които непрекъснато генерират висока 
температура (като гореща плоча) за дълги периоди от време, 
което може да причини прегряване на термометъра.
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Това   устройство е медицинско изделие, пригодено за режим на работа
в домашни условия. Валидираните  данни за  клинична точност са,  
както следва: 



Таблица 1. ЗА ВСИЧКИ МЕДИЦИНСКИ СИСТЕМИ И ЕЛЕКТРООБО-
РУДВАНЕ

Ръководство и декларация на производителя - електромагнитни емисии

Инфрачервеният термометър AGU IHE3 е предназначен за използване в 
посочената по-долу електромагнитна среда. Клиентът или потребителят на 
инфрачервения термометър AGU IHE3 трябва да се увери, че се използва 
в такава среда

Тест за емисии Съответствие Ръководство за електромагнитна 
среда

Радиочестотно 
излъчване
CISPR 11

Група 1

Инфрачервеният термометър 
AGU IHE3 използва радиочестотна 
енергия само за своите вътрешни
функция. Следователно, него-
вите радиочестотни емисии са 
много ниски и няма вероятност 
да причинят смущения в близкото 
електронно оборудване

Радиочестотно из-
лъчване CISPR 11 Клас Б

Инфрачервеният термометър AGU 
IHE3 е подходящ за използване 
във всички други помещения, кои-
то са домашни и директно свърза-
ни с обществената нисковолтова 
електрозахранваща мрежа, която 
се доставя в сгради, използвани 
за битови нужди.

Емисии на хармонич-
ни компоненти на 
тока IEC 61000-3-2

Не е прило-
жимо

Колебания на напре-
жението / емисии 
на трептене IEC 
61000-3-3

Не е прило-
жимо

Таблица 2. ЗА ВСИЧКИ МЕДИЦИНСКИ СИСТЕМИ И ЕЛЕКТРООБО-
РУДВАНЕ

Ръководство и декларация на производителя - електромагнитни емисии

Инфрачервеният термометър AGU IHE3 е предназначен за използване в 
посочената по-долу електромагнитна среда. Клиентът или потребителят на 
инфрачервения термометър AGU IHE3 трябва да се увери, че се използва 
в такава среда

Изпитване за 
устойчивост

IEC 60601 ниво 
на  
изпитване

Ниво на съот-
ветствие

Ръководство за елек-
тромагнитна среда

Електроста-
тичен разряд 
(ESD) IEC 
61000-4-2

± 6 kV  
(контакт)
± 8 kV (въздух)

± 6 kV  
(контакт)
± 8 kV (въздух)

Подът трябва да бъде 
от дърво, бетон или 
керамични плочки. Ако 
подовете са покрити със 
синтетичен материал, 
относителната влажност 
трябва да бъде поне 30%
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Съпроти-
вление на 
микросекунд-
ни импулсни 
смущения IEC 
61000-4-4

± 2 kV за 
захранващи 
линии
± 1 kV въздух 
за входно / 
изходни линии

Не е  
приложимо

Качеството на електро-
захранването трябва 
да бъде като в типична 
търговска или болнична 
среда

Импулс на сму-
щения с ми-
кросекунден 
висок импулс 
на енергия IEC 
61000-4-5

± 1 kV  
(диференциа-
лен режим)
± 2 kV  
(общ режим)

Не е  
приложимо

Качеството на електро-
захранването трябва 
да бъде като в типична 
търговска или болнична 
среда

Изпитване за 
устойчивост

IEC 60601 ниво 
на  
изпитване

Ниво на съот-
ветствие

Ръководство за елек-
тромагнитна среда

Намаляване 
на напреже-
нието, кратки 
прекъсвания 
и промени в 
напрежението 
на входните 
линии за 
захранване  
IEC 61000-4-11

<5% UT (> 95% 
спад в UT за 0.5 
цикъл);
40% UT (60% 
спад в UT за 5 
цикъла);

70% UT (30% 
спад в UT за 25 
цикъла);

5% UT (> 95% 
спад в UT за 
цикъл от 5 
секунди)

Не е  
приложимо

Качеството на електро-
захранването трябва 
да е като в типична тър-
говска или болничната 
среда.
Ако използването на 
инфрачервен термоме-
тър AGU IHE3 изисква 
продължителна работа 
по време на прекъсване 
на електрозахранва-
нето, се препоръчва 
инфрачервеният 
термометър AGU IHE3 
да се захранва от непре-
къснато захранване или 
батерия.

Мощностна 
честота  
(50/60 Hz) на 
магнитното 
поле  
IEC 61000-4-8

3 А/m 3 А/m

Магнитните полета с 
честотна мощност тряб-
ва да бъдат на нива, 
характерни за типично 
местоположение в 
типична търговска или 
болнична среда

ЗАБЕЛЕЖКА: UT - е напрежението на променливотоковото захранва-
не преди прилагането на нивото на изпитване.
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Таблица 3. За ОБОРУДВАНЕ и СИСТЕМИ, които не са ЖИВОТОПОД-
ДЪРЖАЩИ

Ръководство и декларация на производителя - електромагнитни емисии

Инфрачервеният термометър AGU IHE3 е предназначен за използване в 
посочената по-долу електромагнитна среда. Клиентът или потребителят на 
инфрачервения термометър AGU IHE3 трябва да се увери, че се използва 
в такава среда

Изпитване за 
устойчивост

IEC 60601 
ниво на 
изпитване

Ниво на 
съответ-
ствие

Ръководство за електромагнитна 
среда

Проведени 
смущения, пре-
дизвикани от 
радиочестотни 
електромаг-
нитни полета 
IEC 61000-4-6

Излъчено 
радиоелектро-
магнитно поле 
IEC 61000-4-3

3 Vrms
150 kHz
до 80 MHz
3 V/m
80 MHz
to 2.5 GHz

3 Vrms
3 V/m

Преносимо и мобилно радиочес-
тотно комуникационно оборуд-
ване
трябва да се използва не по-близо 
до която и да е част от инфра-
червения термометър AGU IHE3, 
включително кабелите, отколкото 
е препоръчаното разстояние за 
разделяне, изчислено от уравне-
нието, приложимо за честотата на 
предавателя.
Препоръчително разстояние за 
разделяне:
г = 1.2√P,
d = 1.2P 80 MHz до 800 MHz,
d = 2.3P 800 MHz до 2.5 GHz,
където P е максималната изходна 
мощност на предавателя във 
ватове (W) според производителя 
на предавателя и d е препоръчи-
телното разстояние в метри (m).
Силата на полето от фиксирани 
радиочестотни предаватели, 
определена от електромагнитно 
изследване на мястотоa, трябва 
да бъде по-малка от нивото на 
съответствие във всеки честотен 
диапазонb. В близост до 
оборудването, обозначено със 
следния символ, могат да 
възникнат смущения: 

ЗАБЕЛЕЖКА 1: при 80 MHz и 800 MHz се прилага по-високият често-
тен диапазон.
ЗАБЕЛЕЖКА 2: тези указания може да не се прилагат във всички 
ситуации. Електромагнитното разпространение се влияе от абсорб-
цията и отражението от структури, обекти и хора.
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a Силата на полето от фиксирани предаватели, като базови 
станции от радио (клетъчни / безжични) телефони и наземни 
мобилни радиостанции, любителско радио, AM и FM радио-
разпръскване и телевизионно предаване не могат да бъдат 
адекватно прогнозирани чрез теоретични изчисления. За 
да се оцени електромагнитната среда, дължаща се на фи-
ксирани радиочестотни предаватели, трябва да се обмисли 
електромагнитно изследване на мястото. Ако измерената 
напрегнатост на полето в мястото, където се използва инфра-
червеният термометър AGU IHE3, надвишава приложимото 
по-горе ниво на радиочестотно съответствие, инфрачервени-
ят термометър AGU IHE3 трябва да се наблюдава, за да се 
провери нормалната работа. Ако се наблюдава ненормално 
функциониране, може да са необходими допълнителни мер-
ки, като преориентиране или преместване на инфрачервеният 
термометър AGU IHE3.

b В честотния обхват от 150 kHz до 80 MHz силата на полето 
трябва да бъде по-малка от [V1] V / m.

Таблица 3. За ОБОРУДВАНЕ и СИСТЕМИ, които не са ЖИВОТОПОД-
ДЪРЖАЩИ

Препоръчителни разстояния за разделяне между преносимо и мобилно 
радиочестотно комуникационно оборудване и инфрачервен термометър 
AGU IHE3

Инфрачервеният термометър AGU IHE3 е предназначен за използване в 
електромагнитна среда, където се контролират излъчваните радиочестот-
ни разстояния. Клиентът или потребителят на инфрачервения термоме-
тър AGU IHE3 може да помогне за предотвратяване на електромагнитни 
смущения чрез поддържане на минимално разстояние между преносимо и 
мобилно радиочестотно комуникационно оборудване (предаватели), и ин-
фрачервения термометър AGU IHE3, както е препоръчано по-долу, според 
максималната изходна мощност на комуникационното оборудване

Номинална мак-
симална изходна 
мощност на 
предавателя, W

Разстояние на разделяне според честотата на преда-
вателя, m

150 kHz - 80 MHz
d=1.2�P

80 kHz - 800 MHz
d=1.2�P

800 kHz - 2.5 GHz
d=2.3�P

0.01 0.12 0.12 0.23

0.1 0.38 0.38 0.73

1 1.2 1.2 2.3

10 3.8 3.8 7.3

10 12 12 23
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на продажба, при условие че всички условия на експлоатация, 

стриктно. Гаранцията е валидна при наличие на гаранционна 
карта, попълнена от надлежно упълномощен представител, 
потвърждаващ датата на продажба, както и съответната ка-
сова бележка. Гаранцията не покрива консумативите, компо-
нентите и съставните елементи, а именно: батерия, кутия за 
подаръци и др.

Гаранцията и безплатната поддръжка не се предоставят в случай, 
че:

 устройството се използва в нарушение на изискванията на 
ръководството за експлоатация;

 щетите са причинени от умишлени или грешни действия на 
потребителя в резултат на неправилно или небрежно използ-
ване;

 следи от механично въздействие (вдлъбнатини, пукнатини, 
стърготини и др.), подправяне, разглобяване, следи от ремон-
ти извън оторизирания технически център, следи от проник-
ване на влага в случай на действие на корозивни вещества 
или други външни смущения в конструкцията на устройство-
то, както и в други случаи на нарушаване от потребителя на 
правилата за съхранение, почистване, транспортиране и под-
дръжка на устройството, предвидено в ръководството за екс-
плоатация;

 проникване на масло, прах, насекоми, течности (които не са 
предназначени за употреба с устройства) и други чужди тела 
вътре в устройството.

Точно следвайте инструкциите, за да осигурите надеждна и дълго-
трайна работа на устройството.

с вашия търговец или с Обслужване на клиенти.
Производителят си запазва правото да прави промени в дизайна 
на устройството.

 Внимание
 Не извършвайте неоторизиран ремонт на устройството - това 
ще анулира гаранцията.
Промените в устройството без разрешението на производителя ще 
анулират гаранцията.
За ремонт и поддръжка, моля свържете се със специализирано сер-
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      Гаранционният срок на този продукт е 24 месеца от датата 

посочени  в  това  ръководство  за  експлоатация,  се  спазват 

В случай на необичайна работа на устройството, моля, свържете се 

визно обслужване (виж agu-baby.bg).



       Производител: Shenzhen Combei Technology Co, Ltd. 
11-5B, No105, Huan Guan south Road, 

 Date Community, GuanLan,
 Long Hua New District, ShenZhen, China

 
 Дистрибутор
 Самоконтрол ООД, гр. Пловдив, 
 ул. Константин Величков 2

 Упълномощен представител в ЕС: Wellkang Ltd., Suite 
B, 29 Harley Street, London W1G 9QR,

 Англия, Обединено кралство.

 Уверете се, че децата не могат да използват уреда 
без надзор, защото някои малки части могат да по-

www.agu-baby.bg
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паднат  в  респираторната  или  храносмилателната 
системa на детето.



Сериен номер 

Дата на закупуване 

Име на продавач 

Подпис на продавач 

 Целостта на комплекта и работата на устройството са изпитани в присъствието 
на клиента.

Име на купувача  

Печат на фирмата 
продавачПодпис на купувача 

 ВНИМАНИЕ! 
 Настоящата гаранция е 

валидна само при правилно 
попълнени документи.

ГАРАНЦИОНЕН	СЕРТИФИКАТ

месеца гаранция
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ГАРАНЦИОННА	КАРТА	

1

2

3

ДАТА  

ПРИЧИНА

ПРЕПОРЪКИ

ДАТА  

ПРИЧИНА

ПРЕПОРЪКИ

ДАТА  

ПРИЧИНА

ПРЕПОРЪКИ

AGU IHE3



ЗАЯВЛЕНИЕ	КЪМ	ЦЕНТЪРА	
ЗА	ОБСЛУЖВАНЕ	И	РЕМОНТ

ЛИЧНИ	ДАННИ

Име 

Адрес 

Тел 

e-mail 

В случаите, когато се възползвате от услугите на сервиза, е необ-
ходимо да предоставите лични данни – име, телефон, адрес, e-mail. 
Те се използват само и единствено за осъществяване на сервиз-
ната услуга.
Събирането, обработването и съхранението на личните данни на 
клиентите се извършва в съответствие с изискванията на Закона 
за защита на личните данни и приложимото действащо българско 
и европейско законодателство.



AGU® е регистрирана търговска марка от Montex Swiss AG, 
Tramstrasse 16, CH–9442, Berneck, Швейцария




